
  

 

 
 

 

 

 

Pályázati Felhívás 

 

Rajzpályázat óvodák és általános iskolák részére 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A pályázat kiírója, szervezője 

 

A Klímavédelmi Tanulmányi Verseny Kisbér Város Önkormányzata, Bábolna Város 

Önkormányzata, valamint a Komárom-Esztergom Megye Fejlesztéséért Alapítvány, mint a fent 

hivatkozott KEHOP-1.2.1 pályázat Kedvezményezettjei által kerül kiírásra és lebonyolításra. A 

pályázatot digitális tartalmaikkal és jó gyakorlataikkal segítik a projekt együttműködő partnerei 

is, a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. (Mi6), a Klímabarát Települések 

Szövetsége és a Fénykörközösség Kutatási és Fejlesztési Központ Nonprofit Kft..  

 

2. A pályázat háttere 

 

2020-ra a klímaváltozás lett az egyik legkiemeltebb globális környezeti probléma a Földön. 

Ennek több hatását már évtizedek óta érzékeljük, láthatjuk: a Föld középhőmérséklete nő, 

ezáltal a sarki és magashegységi jégtakarók és gleccserek olvadnak, felületük csökken, 

hatásaként emelkedik a tengerszint, emellett egyre több a szélsőséges időjárási jelenség és 

természeti katasztrófa, melyek a klímaváltozással hozhatók összefüggésbe. 

 

A legtöbb tudományos kutatás alapján a Föld klímájának jelenlegi változását – mely 

alapvetően természetes folyamat is-, jelentős mértékben az emberi tevékenységek során 

kibocsátott üvegház hatású gázok (ÜHG-k) okozzák. Ilyen ÜHG például a szén-dioxid, 

dinitrogén-oxid, a metán és a vízgőz is. 

 

 

 

Kisbér Város Önkormányzata, Bábolna Város Önkormányzata, valamint a Komárom-

Esztergom Megye Fejlesztéséért Alapítvány a „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a 

klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Bábolna és Kisbér térségében” című projektet 

(projektazonosító: KEHOP-1.2.1-18-2018-00046) valósítja meg a Széchenyi 2020 Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Program keretében. Közel 20 millió forint vissza nem térítendő 

támogatásból a helyi klímastratégia kidolgozására, valamint a klímatudatosságot erősítő 

szemléletformálási programok megvalósítására kerül sor. 



  

 

 
 

 

 

 

A klímaváltozás, mint globális környezeti probléma 

elleni küzdelemben meghatározó a szemléletformálás, melynek egyik meghatározó 

célcsoportja a gyermek- és fiatalkorú lakosság: esetükben a felelős, fenntarthatóságot 

támogató magatartásminták még könnyen kialakíthatók. Így a fent hivatkozott projekt 

keretében Kisbér Város, Bábolna Város és a környező térség óvodái, általános és középiskolái 

részére tanulmányi versenyek kerülnek kiírásra. 

 

Jelen tanulmányi verseny Kisbéren és Bábolnán, valamint a környező településeken 

működő óvodáknak és általános iskoláknak szóló rajzverseny.  

3. Főbb pályázati információk 

 
3.1. Pályázók köre 

Kisbér és térségének, valamint Bábolna és térségének, azaz a környező 

településeknek a köznevelési intézményei, óvodái és általános iskolái. 

Pályázni az intézmény tud gyermekenként (törvényes képviselő hozzájárulásával) a 

következő kategóriákban:  

o óvoda  

o általános iskola alsó tagozat  

o általános iskola felső tagozat  

mely kategóriákban az első 3 helyezettek külön értékelésben és díjazásban 

részesülnek. 

 

3.2. Pályázat tárgya 

A pályázat témája a klímavédelem, mely kapcsán figyelemfelkeltő és/vagy 

tudásmegosztó (témára való érzékenyítés) pályamű, azaz egyéni rajz elkészítését 

várjuk. 

A pályázat benyújtására az elkészült pályaművekkel, azaz rajzokkal és azok digitális 

dokumentációjával, fájl-jával lehet pályázni.  

A pályaműveket bármilyen szabadkézi rajztechnikával el lehet készíteni. 

 



  

 

 
4. Pályázati lépések, a pályázat tartalma 

 

4.1. A pályázat elkészítése 

A pályázaton való́ részvétel feltétele, minimum 1 db értékelhető pályamű 

elkészítése az intézménybe járó gyermek által és benyújtása az intézmény 

részéről. 

A pályaművön szerepelnie kell a pályaművet készítő személy nevének, születési idejének, az 

intézmény nevének, az osztály/csoport azonosítónak. (Pl. Név, év. hónap. nap., X.Y. Általános 

Iskola, 4.c osztály) 

4.2. Pályázat benyújtása 

• Benyújtási határidő: Április 30. 

• A pályaműveket a fenti határidőig az intézményeknek  

o postai úton vagy személyes átadással lezárt csomagban az alábbi címek 

valamelyikére kell eljuttatni: 

▪ Kisbér Város Önkormányzata, 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.,  

Pápai Mónika 

vagy 

▪ Bábolna Város Önkormányzata, 2943 Bábolna, Jókai u. 12., 

Antos Zsófia  

o és egyúttal a digitális dokumentációját (a rajz fotóját) a következő e-mail címre 

kell megküldeni: jadi.kemfa@gmail.com  

5. Kötelezően benyújtandó dokumentumok 

 

5.1. Pályamű fizikai formátumban, mellé téve a szülői felügyelet gyakorló hozzájáruló 

nyilatkozatát.  

5.2. Pályamű digitális formátumban (fotó a rajzról), csatolva továbbá a szülői felügyelet 

gyakorló hozzájáruló nyilatkozatát.  

5.3. A pályázat zárását követően az 1. sz. vagy a 2. sz. melléklet az intézmények által 

kitöltve és hitelesítve. 
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6. Értékelés 

A pályaművek értékelése többszempontú. Az 

értékelést egy szakértői zsűri végzi melynek tagjai többek között a települési klímavédelmi 

kerekasztal tagjai és a pályázatban szakmai együttműködőként közreműködő szervezetek 

témában jártas szakértői.  

Az értékelés szempontjai:  

• a témaválasztás eredetisége, fókusza; 

• az üzenet eredetisége, komplexitása;  

• a kidolgozás műszaki-vizuális-grafikai elemeinek minősége;  

• alkalmazott technikák sokrétűsége;   

• a helyi kérdések, problémák, beépítése, vonatkozása. 

 

7. Értesítés 

A díjak átadására ünnepélyes keretek között kerül sor, melynek pontos időpontjáról és 

helyszínéről a díjazottakat a pályázat kiírói értesítik. Kérjük a tisztelt díjazott intézményt, hogy 

a díjátadóra a díjazott pályaművek készítő gyermekkel együtt érkezzen. 

8. Díjazás 

Valamennyi pályaművet készítő gyermek emléklapban részesül. Kategóriánkként a pályázat 

első 3 helyezettje tárgy vagy ajándékutalvány formájában jutalomban részesül.  

9. További információ, elérhetőség 

E-mail: jadi.kemfa@gmail.com  

10. Pályázati felhívás mellékletei 

 

1. sz. melléklet: Nyilatkozat minta az iskola által összesített aktív elérések számáról 

2. sz. melléklet: Nyilatkozat minta az óvoda által összesített aktív elérések számáról 

3. sz. melléklet: Szülői felügyelet gyakorló által kitöltendő hozzájáruló nyilatkozat  
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